8 vinkkiä kisavieraille:
Miten Metro Areenalle, mitä voi ottaa mukaan?
Kasasimme kahdeksan kohdan vinkkilistan kaikille, jotka suunnittelevat käyvänsä katsomassa
naisten MM-kisapelejä paikan päällä Espoon Metro Areenassa.
1) Saavu ajoissa paikalle! Erityisesti Naisleijonien otteluiden ja ratkaisupelien yhteydessä
yleisöä odotetaan paikalle paljon. Mutta koska pääsyliput myydään päivälippuina, voi ja
kannattaa areenalle tulla jo hyvissä ajoin: Ovet avautuvat tuntia ennen päivän ensimmäistä
peliä ja lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn koko päivän ajan.
Huomioithan myös erityisaikataulut 4.4. & 13.4.:
- Kisojen avajaiset alkavat 4.4. ennen Suomen ottelua, minkä vuoksi suosittelemme
saapumaan paikalle klo 19 mennessä
- Lauantaina 13.4. kunnioitetaan Naisleijonissa ja naiskiekossa hienon uran tehnyttä
Marianne Ihalaista klo 14.45 käynnistyvissä seremonioissa ja Areenan ovet
avautuvat poikkeuksellisesti jo kaksi tuntia ennen päivän ensimmäistä ottelua
2) Julkiset liikennevälineet ovat helpoin ja ympäristöystävällisin tapa tulla kisapaikalle. Lähin
metroasema Urheilupuisto (Matinkylän linjan varrella) sijaitsee vain 500 metrin
kävelymatkan päässä. Kisojen finaaliviikonloppuna metron liikenteessä on lisävuoroja ja
metron liikennöintiaikaa on jatkettu tunnilla kisayleisön palvelemiseksi. Myös Espoon
sisäisiä bussilinjoja (114, 115 ja 119) kulkee Urheilupuiston ohi. Aikataulut ja reittiopas:
hsl.fi
3) Jos olet liikkeellä autolla, muistathan varata 5 € käteistä pysäköintimaksua varten. Maksu
maksetaan sisäänajon yhteydessä.
4) Sisäänkäynnillä asiakkaille tehdään sisääntulotarkastus, ja kaikkien kävijöiden on
näytettävä laukkunsa sisältö. Tällä halutaan varmistaa kävijöiden turvallisuus ja viihtyvyys
yleisötapahtumassa. Jättämällä kielletyt tavarat kotiin nopeutat turvatarkastuksen toimintaa
merkittävästi!
Kiellettyjen listalla ovat yleisesti ottaen kaikki toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet
tai muutoin ottelutapahtumaa häiritsevät esineet. Esimerkiksi videokameroiden ja
nauhurien, järjestelmäkameroiden, lemmikkieläinten, tölkkien, purkkien, alkoholijuomien ja
muiden päihdyttävien aineiden, laser-osoittimien, yli metrin mittaisten ja/tai teräväkärkisten
tankojen ja keppien, lasipullojen ja yli 0,5 l muovipullojen, terä-, lyömä- ja ampuma-aseiden,
ilotulitteiden, soihtujen, savujen sekä muiden vaarallisten aineiden tai välineiden tuominen
tapahtumaan ja sen välittömään läheisyyteen on ehdottomasti kielletty.

5) Areenalle saa tuoda mm.
- Kännykkäkameroita (omaan käyttöön kuvaaminen sallittua muita katsojia
häiritsemättä)
- Kannustusjulisteita. Huomioithan kuitenkin, että
kannustuslakanoissa/banderolleissa ei saa olla yli 1m mittaisia tai teräväkärkisiä
tankoja ja että yli 1m² suuruisten kannustuslakanoiden paloluokittelusta (SL1)
vaaditaan kirjallinen todistus.
6) Suunnitteletko viettäväsi koko päivän kisoissa? Jos haluat lisätä pääsylippuusi VIPpalvelut, on tämä mahdollista Starsquadin kautta. Normaalisti 124€:n arvoinen VIP-paketti
pääsylippunsa jo ostaneille 99€. Tutustu: www.starsquad.fi
7) Jos tulet kauempaa, kannattaa Espoon tapahtumatarjontaan tutustua etukäteen –
tekemistä ja näkemistä riittää myös Areenan ulkopuolella: visitespoo.fi
8) Ota Naisleijonat ja MM-kisat tehoseurantaan jo ennen kisavierailua
Viralliset kisasivut: iihf.com/fi/events/2019/ww
Naisleijonien verkkosivut: leijonat.fi/naisleijonat
Tervetuloa kannustamaan Naisleijonia ja muita joukkueita MM-kisoihin – Hockey is my
color!

